Rapport från möte den 30 januari i kommittén för olivolja
Sammanfattning: Information om marknadssituationen i världen och i EU samt
analysmetoder för olivolja och pressrester från olivolja.
1. Marknadssituationen
Världsproduktionen av olivolja sjönk något under 18/19 jämför med föregående
marknadsår, till 3 miljoner ton. EU:s produktion gick från nära 2.2 till strax över 2.1
miljoner ton, men är ändå 4 % över 5-årsgenomsnittet. Konsumtionen prognosticeras av
KOM att minska något under 18/19. Världslagren är på 0.55 miljoner ton, vilket är över
5-årsgenomsnittet på 0.4 miljoner ton.
Skörden i Tunisien under 18/19 har varit god, vilket kan förklara den stora europeiska
importen därifrån. Tunisiens exportkvot till EU för 2019 var fulltecknad efter bara några
veckor, främst med IT som köpare. EU:s export under det nya markandsårets två första
månader är 12 % större jämfört med föregående marknadsår. I syfte att enkelt visa på
olika handelsflöden har KOM tagit fram ett excel-drivet verktyg, som går att finna på
KOM:s hemsida.
Priset för extra virgin olivolja är dubbelt så högt i IT som i ES och EL, vilket KOM
gärna ville ha en förklaring till
Vad gäller EU:s export av bordsoliver minskade den med 43 % föregående marknadsår.
Detta är en följd av att US har lagt på en tull på oliver från ES/EU, eftersom US anser
att gårdsstödet som dessa odlingar får inte är WTO-kompatibelt. KOM har vidtagit
legala åtgärder mot US, och ämnar att ta US till WTO, då de anser att de tullar US lagt
på oliver bryter mot WTO-regelverket.
Tre MS tackade KOM för det markandsanalysverktyg de tagit fram. Ett MS förklarade
att det högre priset i berodde på att skörden varit dålig på grund av kyla och sjukdomar,
och eftersom konsumenterna vill köpa inhemsk olivolja har priset gått upp. Ett MS såg
gärna att KOM arbetade med att få unga att vilja använda olivolja, för att inte
konsumtionen skulle minska. Vidare tackade MS:et KOM för att ha vidtagit legala
åtgärder mot US.
2. Analysmetoder olivolja
KOM har föreslagit ändringar i hur analyser av olivolja och pressrester av olivolja ska
genomföras (kommissionens förordning (EEG) nr 2568/91). De föreslagna ändringarna
är en följd av att IOC har gjorde ändringar i sina standarder, vilka EU följer.

IOC:s handelsstandard har ändrats när det gäller fri syra och teoretisk beräkning genom
att ange ytterligare en decimal. Bilaga XII har ändrats så att det klargörs att karaktären
på en viss olivolja vid bedömning av den deklarerade kategorin enbart ska relateras till
medianvärdet på den huvudsakliga defekten, oberoende av dess natur. MS ska deklarera
överenstämmelse om ett prov uppfyller kategorin, genom att utföra analyserna i bilaga I
i (EEG) nr 2569/91, antingen i vilken ordning som helst eller i den ordning som
fastställs i bilaga Ib. Tabellerna i bilaga Ib uppdateras och termen beslutsträd ersätts av
termen flödesschema. Vidare uppdateras vissa analysmetoder i (EEG) nr 2568/91.
KOM ämnar komma tillbaka till förvaltningskommittén i februari, när de har ett legalt
förändringsförslag.
Ett MS tyckte att KOM kunde förbättra språket i bilaga 1b, medan ett par MS ansåg att
det var ett väldigt tekniskt papper som borde diskuteras i en expertgrupp. Ett MS
undrade om det var en IOC standard att det var producentlandet som skulle genomföra
en av de två andrahandskontrollerna, om olivoljan blev underkänd i en kontroll. Ett MS
undrade varför KOM lagt till att dessa andrahandskontroller ska genomföras direkt, det
var en lydelse som inte fanns där tidigare enligt MS:et.
KOM sa att MS var välkomna att skicka in kommentar inom två veckor för att de skulle
kunna ta med dem i nästa utkast. Vad gäller frågan om producentlandet måste göra en
av andrahandskontrollerna svarade KOM att det inte var en IOC standard, men att EU
alltid haft det som regel. Som svar på den andra frågan sa KOM att lydelsen om att
andrahands kontroller ska genomföras direkt var en direkt kopiering från nuvarande
gäller regler.
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